
REGULAMIN KONKURSU KOMIKSOWEGO

§ 1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem  konkursu  jest  Urząd  Miasta  Legionowo  oraz  Miejska
Biblioteka Publiczna w Legionowie.

2. Konkurs rozpocznie się 14 lutego 2019 roku i potrwa do 19 kwietnia 2019
roku.

§ 2

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w formie 
komiksu pt. „Jak Legionowo nazwę swą dostało? Konkurs z okazji 
stulecia nadania nazwy Legionowo (1918-1919)”.

2. Źródłem historycznym będącym podstawą wykonania pracy powinien być 
artykuł dr hab. Jacka Szczepańskiego pt: Geneza nazwy „Legionowo”.

3. Technika wykonania prac: rysunek.
4. Prace w formie prac plastycznych należy przesyłać na adres Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Legionowie (ul. Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo) 
lub złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej w Legionowie. 
Wszystkie prace powinny posiadać dane kontaktowe: imię i nazwisko 
twórcy, telefon i email.

§ 3

CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest:
1) przypomnienie genezy nazwy „Legionowo”,
2) przedstawienie miejsc i obiektów związanych z miastem Legionowo,
3) rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia 
uczestników,
4) kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości,



5) wykorzystanie formy komiksu do przystępnego przedstawienia treści 
historycznych.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy powiatu legionowskiego, uczniowie
szkół podstawowych klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

2. Termin składania prac: 19 kwietnia 2019 r.

§ 5

ZASADY KONKURSU

1. Praca składa się z jednej zamkniętej  historii  o dowolnej ilości  kadrów i
stron.

2. Praca,  po  złożeniu  wszystkich  stron  razem,  powinna  mieć  minimalną
wielkość planszy A3 (297x420 mm).

3. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnej  publikacji  dowolnie

wybranych  fragmentów  nagrodzonych  komiksów  w  prasie  i  innych
mediach  w  celach  reklamowych  związanych  z  konkursem  bez
powiadamiania autora.

§ 6

OCENA I NAGRODA 

1. Prace  zostaną  ocenione  pod  względem  wartości  artystycznych  jak
i historycznych.



2. Jury  zostanie  powołane  przez  Organizatora.  Jury  zastrzega  sobie  prawo
do nieprzyznawania nagród.

3. Prace będą oceniane pod względem techniki, oryginalności pomysłów, treści
jak  i  oprawy  wizualnej,  a  także  zgodności  merytorycznej  z  załączonego
materiału.

4. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie
internetowej ww  w.legionowo.pl oraz www.bibliotekalegionowo.pl w dniu 10 maja
2019 r.

5. Za  sprawy  organizacyjne  Konkursu  odpowiada  koordynator  Konkursu
wytypowany przez Organizatora.

6. Laureatami  Konkursu  zostaną  osoby,  których  prace  uzyskają  największą
liczbę punktów.

7. W przypadku  sytuacji  remisowej  ostateczne  zdanie  o  osiągnięciu  wyższej
pozycji/miejsca przez jedną z prac należy do Przewodniczącego Jury.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu
w przypadku mniejszej niż 3 ilości zgłoszonych prac.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion,nazwisk
i  informacji  o  laureatach  konkursu  oraz  umieszczenie  tych  informacji
w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.

10. Informacja  o  rozstrzygnięciu  Konkursu  zostanie  ogłoszona  przez
Przewodniczącego Jury lub wskazanego przez niego członka Jury ze sceny
w trakcie  imprezy  z  okazji  „100  lecia  nadania  nazwy  miastu  Legionowo”
(zgodnie z programem tego wydarzenia) w dniu 11 maja 2019r.

11. Organizator przewiduje następujące nagrody:

1) za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 750zł.
2) za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 350 zł.
3) za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł.

    Dodatkowa nagroda Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

§ 7

WYKORZYSTANIE PRAC

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
1) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanej formy komiksowej,

http://www.legionowo.pl/
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2) zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.legionowo.p  l 
oraz www.bibliotekalegionowo.pl w czasie trwania konkursu oraz po 
jego zakończeniu przez okres jednego roku,
3) nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatora 
Konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz 
odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
4) Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w 
zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką,wprowadzania
do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego 
wykonania albo publicznego odtwarzania,wystawiania, wyświetlania i 
prezentowania w internecie pracy konkursowej. Organizator na 
podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób 
fizycznych i prawnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:

»administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych jest  Prezydent  Miasta  Legionowo  z  siedzibą
ul. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo:
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Norbert Ciecierski, iod@um.legionowo.pl

Ja niżej  podpisany/podpisana wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych oraz na
utrwalanie  i  udostępnianie  mojego  wizerunku  przez  Urząd  Miasta  Legionowo  oraz  Miejską
Bibliotekę Publiczną w Legionowie.

 moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji regulaminu konkursu komiksowego pt.
„Jak Legionowo nazwę swą dostało? Konkurs z okazji stulecia nadania nazwy miastu Legionowo
(1918-1919)” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO 

 moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; moje dane zostaną przekazane podmiotom
niezbędnym do realizacji warunków regulaminu;

 moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 moje  dane  będą  udostępniane  na  stronach  internetowych  Urzędu  Miasta  Legionowo  oraz  na
portalach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych;
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 mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o
ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 mam  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

 w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

 podanie  moich  danych  osobowych  (tj.  imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  wizerunek)  jest
dobrowolne jednak niezbędne do dokonania wysyłki listownej;

 zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

..................................................................
Czytelny Podpis 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych
mojego dziecka* …...................................................................... w celu realizacji założeń 

     (imię i nazwisko dziecka)

regulaminu  w konkursie  komiksowym  pt.  "Jak  Legionowo nazwę swą  dostało?  Konkurs  z  okazji
stulecia nadania nazwy miastu Legionowo (1918-1919)" oraz publikacji  informacji  o laureatach na
stronie www.legionowo.pl i www.bibliotekalegionowo.pl. 

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły i klasa

Nr telefonu/ adres e-mail

….........................................
   Czytelny podpis i data

* niepotrzebne skreślić
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